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ATA Nº 4.034 – Sessão Solene do Ato de Posse e transmissão dos cargos da Mesa 
Diretora para o Exercício de 2015.  

Aos 15 dias do mês de dezembro do ano de 2014, às 19h25min, no Plenário da Câmara de 
Vereadores de Taquara/RS, realizou-se Sessão Solene de Celebração dos cargos da Mesa 
Diretora para o Exercício de 2015, sob a Presidência do Vereador Arleu Machado de Oliveira 
(PP), o qual contou com a presença dos seguintes Vereadores: Adalberto Carlos Soares (PP), 
Adalberto dos Santos Lemos (PDT), Anildo Ribeiro Araújo (PP), Eduardo Carlos Kohlrausch 
(PTB), Guido Mario Prass Filho (PP), Lauri Fillmann (PDT), Luiz Carlos Balbino de Oliveira (PTB), 
Moisés Cândido Rangel (PSC), Nelson José Martins (PMDB), Régis Bento de Souza (PMDB), 
Sandra Beatriz Schaeffer (PSDB), Sirlei Teresinha Bernardes da Silveira (PTB), Telmo Vieira 
(PTB) e Valdecir Vargas de Almeida (PROS). Por determinação do Presidente do Legislativo 
Taquarense, Vereador Arleu Machado de Oliveira a Diretora Legislativa senhora Marilene 
Wagner declarou aberta a presente Sessão Solene de Celebração dos cargos da Mesa 
Diretora com transmissão e  posse automaticamente, no dia 1º de janeiro de 2015, conforme 
determinação contida da Resolução Nº 008 de 30 de novembro de 2009. A seguir foram 
convidadas as seguintes autoridades para comporem a Mesa de Honra desta Solenidade: 
Senhor Tito Lívio Jaeger Filho – Prefeito de Taquara/RS; Senhor Ari Pereira Rodrigues – Ex-
Prefeito de Taquara/RS; Senhor João Luiz Ferreira – Secretário Municipal de Administração; 
Senhor Elir Domingo Girardi e Senhor João Cesi Lopes doa Santos – Diretor Geral do IACS. 
Depois disso todos os presentes foram convidados para entoarem o Hino Nacional Brasileiro 
e em seguida também foi citada a presença dos seguintes convidados: Senhor Antônio Edmar 
Teixeira de Holanda – Secretário Municipal de Educação, Cultura e Esportes; Senhor Roberto 
Timóteo Rodrigues dos Santos – Secretário Municipal de Desenvolvimento Social e 
Habitação; Senhor João Carlos de Moura – Secretário Municipal de Orçamento e Finanças; 
Senhor Levi Batista de Lima Junior – Ouvidor do Hospital Bom Jesus de Taquara/RS e Senhor 
Eliseu Batista de Oliveira - Diretor da Faculdade Anhanguera  do Polo de Taquara. A partir 
deste instante o Presidente desta Casa, Vereador Arleu Machado de Oliveira abriu 
oficialmente os trabalhos desta Solenidade saudando os componentes da Mesa Diretora, em 
especial o Presidente e Vice-Presidente eleitos para o exercício de 2015, Vereadores Eduardo 
Kohlrausch e Roberto Timóteo R. dos Santos, bem como todas as pessoas presentes, 
representantes da Imprensa e ouvintes da Rádio local. O Presidente fez um breve discurso 
agradecendo a todas as pessoas que lhe auxiliaram no comando da Presidência desta Casa 
durante esse ano de 2014, citando os Vereadores, Diretores, Assessoria Jurídica e Servidores 
deste Legislativo, bem como o Prefeito Municipal que manteve a conformidade entre esses 
Poderes que são independentes, mas demonstrou que também podem ser harmônicos. Na 
sequência o Presidente solicitou que a Diretora Legislativa procedesse na leitura da 
Resolução Nº 008/2009, para em seguida realizar o ato de posse e transmissão de cargos. 
Resolução Nº 008 de 30 de novembro de 2009: Estabelece a realização de Sessão Solene pela 
eleição dos cargos da Mesa e das Comissões Permanentes, fixa data de transmissão e posse 
nestes cargos e dá outras disposições. Art. 1º A cerimônia de celebração da eleição dos 
cargos da Mesa e a nomeação dos membros das Comissões Permanentes da Câmara 
Municipal de Vereadores de Taquara dar-se-á em Sessão Solene, a ser realizada até o dia 20 
de dezembro de cada ano, ocorrendo à transmissão e a posse nos cargos, automaticamente, 
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no dia 1º de janeiro subsequente. § 1º O disposto no caput não se aplica ao último ano de 
cada legislatura, que se rege pelas disposições específicas da Lei Orgânica e do Regimento 
Interno. § 2º Os membros da Comissão Representativa tomarão posse por ocasião de sua 
nomeação. Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. A Diretora 
comunicou ainda que as Comissões Permanentes serão eleitas na primeira Sessão 
Extraordinária Autoconvocada que poderá ser realizada em janeiro de 2015 com a presença 
de todos os Vereadores desta Casa. A seguir o Presidente informou que diante da renúncia 
do Vereador Nelson José Martins, ao cargo de SECRETÁRIO da Mesa Diretora  para o 
exercício de 2015, protocolada nesta Casa no dia 12 de dezembro do corrente ano, dado 
publicidade na Sessão Ordinária deste mesmo dia, o  referido cargo deverá ser preenchido na 
Sessão Extraordinária Autoconvocada que ocorrerá na próxima quarta-feira, dia 17/12, às 
13h, no Plenário desta Casa. Após o Presidente deu início à cerimônia de Posse dos 
Vereadores (Presidente e Vice-Presidente), que irão compor a Mesa Diretora para conduzir 
os trabalhos deste Poder Legislativo durante o exercício de 2015, convidando os Vereadores 
EDUARDO CARLOS KOHLRAUSCH e ROBERTO TIMÓTEO RODRIGUES DOS SANTOS para 
fazerem parte da Mesa e de acordo com o que determina a Resolução anteriormente 
mencionada, o Presidente Arleu Machado Considerou EMPOSSADOS ao cargo de 
PRESIDENTE o Vereador Eduardo Carlos Kohlrausch e VICE-PRESIDENTE, Vereador Roberto 
Timóteo Rodrigues dos Santos, os quais a partir de 1º de janeiro de 2015 estarão a frente 
deste Poder Legislativo, compondo a Mesa Diretora do próximo ano. Em seguida o 
Presidente desejou sucesso aos Vereadores empossados e pediu licença para se retirar do 
Plenário devido a um compromisso previamente agendado, passando a condução do 
restante dos trabalhos desta Sessão Solene ao Vice-Presidente, Vereador Luiz Carlos Balbino 
de Oliveira. Dando continuidade à solenidade o Vice-Presidente abriu espaço para as 
considerações finais, passando inicialmente a palavra aos Vereadores empossados, em 
seguida ao Prefeito Municipal, após aos demais Vereadores e por fim aos componentes da 
Mesa Oficial. Nada mais havendo a tratar, às 20h40min o Vice-Presidente Luiz Carlos Balbino 
agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a presente Sessão Solene. E, para 
constar, eu Silvana Fernandes Lopes, Servidora da Câmara de Vereadores de Taquara/RS, 
lavrei a presente Ata que segue assinada por mim, e, após lida e aprovada será assinada pelos 
Vereadores desta Casa Legislativa. Sala de Sessões, 15 de dezembro de 
2014........................................................................................................................Silvana Lopes. 

 


